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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

19.10.2016 A8-0287/14 

Tarkistus  14 

Michael Cramer 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0287/2016 

Jens Geier 

Euroopan unionin yleinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2017 – kaikki pääluokat 

(2016/2047(BUD)) 

 

Päätöslauselmaesitys 

10 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 10 a. kehottaa komissiota antamaan 

budjettikohdasta ”Pullonkaulojen 

poistaminen, rautateiden 

yhteentoimivuuden edistäminen, 

puuttuvien yhteyksien rakentaminen ja 

rajat ylittävien osuuksien parantaminen” 

asianmukaista tukea Euroopan laajuisen 

EuroVelo-pyöräilyverkoston reittien 

rakentamiseen, merkitsemiseen, 

ylläpitoon ja hallinnointiin; 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

19.10.2016 A8-0287/15 

Tarkistus  15 

Rebecca Harms, Michael Cramer 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0287/2016 

Jens Geier 

Euroopan unionin yleinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2017 – kaikki pääluokat 

2016/2047(BUD) 

 

Päätöslauselmaesitys 

10 b kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 10 b. kehottaa komissiota esittämään 

vuoden 2017 talousarviossa aloitetta, 

jonka tavoitteena on tarjota 

joukkoliikenteen arvoseteleitä kilpailun 

perusteella valituille eurooppalaisille 

nuorille, ja osoittamaan siihen riittävät 

määrärahat; ehdottaa, että tällaisen 

aloitteen keskeisenä tavoitteena olisi 

arvioida sellaisen yleisemmän järjestelyn 

toteutettavuutta ja mahdollisia 

vaikutuksia, jolla edistettäisiin erityisesti 

nuorten liikkuvuutta, EU:n nuorten 

tavoittamista ja yhdenvertaisia 

mahdollisuuksia; 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

19.10.2016 A8-0287/16 

Tarkistus  16 

Ernest Maragall 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0287/2016 

Jens Geier 

Euroopan unionin yleinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2017 – kaikki pääluokat 

2016/2047(BUD) 

 

Päätöslauselmaesitys 

20 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 20 a. on huolissaan ITER-ohjelman 

mahdollisista lisäviivästyksistä ja 

-kustannuksista sekä näistä unionin 

talousarviolle ja erityisesti muille unionin 

rahoittamille T&K-ohjelmille 

mahdollisesti koituvista seurauksista; 

ehdottaa, että määrärahat otetaan 

varaukseen ja vapautetaan vain, jos 

päivitettyyn hankesuunnitelmaan sisältyy 

riittävästi näyttöä siitä, että parlamentin 

suositukset on otettu asianmukaisesti 

huomioon; 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

19.10.2016 A8-0287/17 

Tarkistus  17 

Ernest Maragall 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0287/2016 

Jens Geier 

Euroopan unionin yleinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2017 – kaikki pääluokat 

2016/2047(BUD) 

 

Päätöslauselmaesitys 

20 b kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 20 b. korostaa, että unionin 

talousarviosta maksettavan ydinalan 

toimien rahoituksen ja tulevaisuuteen 

suuntautuvan uusiutuvan energian tuen 

välillä on huima ero; katsookin, että 

ITER-hankkeesta luopuminen vapauttaisi 

kipeästi tarvittavia resursseja, joita 

voitaisiin käyttää jo käytössä olevaan 

uusiutuvan energian teknologiaan 

tehtäviin investointeihin; 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

19.10.2016 A8-0287/18 

Tarkistus  18 

Ernest Maragall 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0287/2016 

Jens Geier 

Euroopan unionin yleinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2017 – kaikki pääluokat 

2016/2047(BUD) 

 

Päätöslauselmaesitys 

20 c kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 20 c. katsoo, että Euratom-

budjettikohdan ”Ydinfissio ja 

säteilysuojelu” määrärahat olisi 

suunnattava uudelleen ydinvoimaloiden 

käytöstä poistamiseen; katsoo myös, että 

Yhteisen tutkimuskeskuksen ydinalan 

toimien määrärahoja olisi käytettävä vain 

ydinmateriaalivalvonnan edellyttämiin 

toimiin; 

Or. en 

 


